
 
Fackligt upprop från Skyddsombud i Norrbotten 
 
 

”Nu måste vi skyddsombud reagera då regeringen nu skapar 
ohälsosamma arbetsplatser! 
 

Högeralliansens beslut att lägga ner Arbetslivsinstitutet den 1 juli 2007, 
kommer att få förödande konsekvenser för dagens arbetlivsforskning. Med 
detta beslut försvinner även anslagen för funktionsutbildningar för 
skyddsombud och bolagsstyrelseutbildningar.   
 
Sverige som föregångsland på Europanivå gällande arbetslivsforskning tar, om 
detta beslut fattas, ett rejält kliv tillbaka på forskningens område.  
 
Dessutom drar regeringen ner Arbetsmiljöverkets verksamhetsanslag med 
157 miljoner under dom kommande tre åren. 
 
   
Regeringen vill sänka skatter med 91 Miljarder de kommande två åren. Av 
dessa 91 miljarder är minst 24 miljarder helt ofinansierade! 
 
Om dessa skattesänkningar ska betalas med en sämre arbetsmiljö så kommer 
LO: s medlemmar som jobbar under dom sämsta förhållandena att också 
drabbas hårdast.  
 
Vi är många som varje dag arbetar i riskfyllda arbetsmiljöer där risken att  
drabbas av olyckor, ohälsa och arbetssjukdomar är mycket stor. 
 

• Vi kräver därför att en sammanhållen arbetslivsforskning även i 
fortsättningen ska bedrivas.  

 
• Vi kräver att Arbetsmiljöverket ska utvecklas för att även i 

fortsättningen vara en resurs för alla anställda på landets 
arbetsplatser! 

 

Vi skyddsombud kommer aldrig att acceptera en avvecklad forskning och 
utbildning på arbetsmiljöns område. 
 
 
 
 
 



 
Vi skyddsombud kommer aldrig att acceptera en nedmontering av 
Arbetsmiljöverket då vi vet att det är av yttersta vikt med en fortsatt 
effektiv myndighetskontroll av våra arbetsplatser. 
 
Högeralliansen jämförde Sverige i valrörelsen med vårt grannland 
Danmark som de ansåg vara ett föregångsland på många områden. 
 
Danmark har tidigare försökt med samma experiment som vår nuvarande 
regering vill genomföra men tvingas inse att det var ett misstag och som 
man nu dyrt försöker reparera. 
 
 

Vi som undertecknat detta upprop säger ”NEJ”  till alla planerade 
försämringar inom arbetsmiljöområdet!  
 

”Vi kräver att regeringen presenterar en offentlig 
redovisad konsekvensanalys om vad detta kommer att 
innebära för landets löntagare både kortsiktigt som 
långsiktigt och att denna konsekvensanalys genomförs 
innan regeringen påbörjar eventuella förändringar.” 
 
 
Skyddsombud på fackliga klubbar – arbetsplatser - sektioner - avdelningar 
som ställer sig bakom detta upprop faxa eller e –posta till:   
 
Fax;  0920-921 76 
e-post; metall.ssab@telia.com 
 
Uppge namn, uppdrag, förbundstillhörighet samt arbetsplats 
 
Frågor besvaras av Lars Bergström eller Roger Forsberg  
på telefon 0920-924 38 eller 0920-924 31 
 
Stoppdatum; 2006-11- 17 
 
IF Metalls Verkstadsklubb SSAB Luleåverken 
 
 
 


